
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ 

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ 

και συναφών επαγγελμάτων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της 

παραγράφου ΙΓ του άρθρου 1 του ν. 4254/2014» 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1........ 

2.  

3. 

4. Την από ......εισήγηση της Επιτροπής της υποπαραγράφου ΙΓ.12 της παραγράφου ΙΓ του 

άρθρου 1 του ν. 4254/2014. 

5.........          : 

 

Άρθρο 1 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, ισχύουν οι κάτωθι ορισμοί: 

 

1. «Γνωστικό αντικείμενο»: το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, 

όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο του Υπουργείου Παιδείας και 

Θρησκευμάτων ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Για την περίπτωση 

ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ως γνωστικό αντικείμενο ορίζεται το πεδίο γνώσεων κάθε 

ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών 

της. 

2. «Βασικός κύκλος σπουδών»: ο κύκλος σπουδών ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση τίτλου 

σπουδών διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού, διπλωματούχου Αρχιτέκτονα Μηχανικού 

και διπλωματούχου Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού.  

3. «Γενικές γνώσεις»: τα μαθήματα γενικής τεχνικής, επιστημονικής και μαθηματικής 

γνώσης, τα οποία περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα σπουδών της κάθε σχολής ή τμήματος 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμης σχολής της 

αλλοδαπής και σχετίζονται με την ειδικότητα του διπλωματούχου μηχανικού.  

4. «Ειδικές γνώσεις»: τα προπτυχιακά ή μεταπτυχιακά μαθήματα που υποστηρίζουν μία 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία ασκείται από τον Πολιτικό Μηχανικό ή τον 

Αρχιτέκτονα Μηχανικό ή τον Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.  

5. «Μερική πρόσβαση»: η πρόσβαση σε εύρος δραστηριοτήτων ή/και πτυχές συγκεκριμένης 

δραστηριότητας βάσει του γνωστικού αντικειμένου και των γενικών και ειδικών γνώσεων του 

διπλωματούχου μηχανικού. 

6. «Επάρκεια»: η κατοχή επαγγελματικών προσόντων που απαιτούνται για την απόκτηση 

πρόσβασης σε μία ή περισσότερες δραστηριότητες κάθε ειδικότητας διπλωματούχου 

μηχανικού. 

7. «Ομοειδής ή συγγενής ειδικότητα»: ειδικότητα σε παρόμοιο ή συναφές γνωστικό 

αντικείμενο. 
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8. «Επίπεδα επαγγελματικής δραστηριότητας: η διαβάθμιση επαγγελματικής 

δραστηριότητας, η οποία γίνεται σύμφωνα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή προδιαγραφές. 

9. «Ειδικό τεχνικό έργο»: το έργο του οποίου η μελέτη και κατασκευή απαιτεί, για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος και δημόσιας ασφάλειας, ιδιαίτερη επιστημονική και τεχνική 

κατάρτιση, γνώση και εμπειρία. 

  

 

Άρθρο 2 

1. Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού γίνεται με βάση το γνωστικό 

αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημοσίων έργων: 

i. εκπόνηση και επίβλεψη στατικών μελετών και εφαρμογή αντισεισμικού κανονισμού, 

ii. εκπόνηση και επίβλεψη στατικών μελετών ειδικών τεχνικών έργων, 

iii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών κατεδάφισης, 

iv. εκπόνηση και επίβλεψη γεωτεχνικών-εδαφολογικών μελετών, 

v. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων, 

vi. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών (όχι υπό πίεση) υδραυλικών έργων, 

vii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών λιμενικών έργων, 

viii. εκπόνηση και επίβλεψη υδρογεωλογικών μελετών, 

ix. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών παθητικής πυροπροστασίας, 

x. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για τις οποίες 

απαιτείται συνυπογραφή από Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, 

xi. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων, 

xii. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, 

xiii. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

xiv. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου, 

xv. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού, 

xvi. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών  

xvii. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,  

xviii. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, 

xix. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την κείμενη 

νομοθεσία, 

xx. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 

 

 

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο xiii έως xx ασκούνται από τον Πολιτικό Μηχανικό στο 

πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως x δραστηριοτήτων.  

 

2.Από τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 9, μερική πρόσβαση έχουν  

 

α) ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός, στις δραστηριότητες υπό στοιχείο (i) και (iii). Ειδικά για την 

υπό στοιχείο (iii) δραστηριότητα, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από το έργο εκπόνηση 

μελέτης υποστήριξης. 

 

β) ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, στις δραστηριότητες υπό στοιχείο (i), (iii) και (x). 

Ειδικά για την υπό στοιχείο (iii) δραστηριότητα, στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται από το 

έργο εκπόνηση μελέτης υποστήριξης. 

 

Σχόλιο [AG1]: Θα συζητηθεί όταν 
συζητηθεί η διαβάθμιση 
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γ) ο Χωροτάκτης Πολεοδόμος Μηχανικός, στη δραστηριότητα υπό στοιχείο (v) και 

συγκεκριμένα στην εκπόνηση και επίβλεψη κυκλοφοριακών μελετών και μελετών σχετικών 

με τη δομή και τη χωρική οργάνωση δικτύων υποδομής μεταφορών και υπηρεσιών. 

 

 

Άρθρο 3 

1. Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Μηχανικού γίνεται με βάση το γνωστικό 

αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημόσιων έργων: 

i. εκπόνηση και επίβλεψη αρχιτεκτονικών μελετών κτιριακών έργων, 

ii. εκπόνηση και επίβλεψη ειδικών αρχιτεκτονικών μελετών, ήτοι μελετών 

διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, μελετών αποκατάστασης και 

διατήρησης μνημείων, παραδοσιακών οικισμών και τοπίου, μελετών προστασίας, 

συντήρησης και αποκατάστασης κτιρίων, μνημείων και διατηρητέων κτιρίων. 

Προκειμένου περί μελετών αποκατάστασης και διατήρησης μνημείων, 

παραδοσιακών οικισμών και τοπίου, μελετών προστασίας, συντήρησης και 

αποκατάστασης κτιρίων, μνημείων και διατηρητέων κτιρίων, απαιτείται η πάροδος 

τετραετίας από την άδεια άσκησης επαγγέλματος και η απόδειξη σχετικής εμπειρίας.  

iii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αστικού σχεδιασμού και αστικής ανάπλασης, 

iv. εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών 

v. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου,  

vi. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών παθητικής πυροπροστασίας, 

vii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων για τις οποίες 

απαιτείται συνυπογραφή από Ηλεκτρολόγο-Μηχανολόγο Μηχανικό, 

viii. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων, 

ix. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας,  

x. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού, 

xi. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

xii. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών, 

xiii. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών,  

xiv. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, 

xv. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την κείμενη 

νομοθεσία, 

xvi. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 

 

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο x έως xvi ασκούνται από τον Αρχιτέκτονα Μηχανικό στο 

πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως vii δραστηριοτήτων. 

 

2. Ο Αρχιτέκτονας Μηχανικός έχει μερική πρόσβαση στην εκπόνηση και επίβλεψη 

χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών. 

 

3.Από τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 9, μερική πρόσβαση έχουν 

 

α) ο Πολιτικός Μηχανικός, ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός και ο Χωροτάκτης 

Πολεοδόμος Μηχανικός στη δραστηριότητα υπό στοιχείο (i), 

 

Σχόλιο [ag2]: Θα συζητηθεί όταν 
συζητηθεί η διαβάθμιση 



4 
 

β) ο Αρχιτέκτονας Τοπίου, στη δραστηριότητα υπό στοιχείο (ii), και ειδικότερα στην 

εκπόνηση και επίβλεψη μελετών διαμόρφωσης εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, και στην 

δραστηριότητα υπό στοιχείο (iii). 

 

 

Άρθρο 4 

1. Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού γίνεται με βάση 

το γνωστικό του αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και 

δημόσιων έργων: 

i. εκπόνηση και επίβλεψη τοπογραφικών, γεωδαιτικών, φωτογραμμετρικών, 

χαρτογραφικών και κτηματογραφικών μελετών, 

ii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών έργων 

iii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών (όχι υπό πίεση) υδραυλικών έργων, 

iv. εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, 

v. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών λιμενικών έργων, 

vi. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων, 

vii. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων, 

viii. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, 

ix. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου, 

x. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού, 

xi. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

xii. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών, 

xiii. εκπόνηση και επίβλεψη οικονομοτεχνικών μελετών, 

xiv. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, 

xv. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την κείμενη 

νομοθεσία, 

xvi. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 

 

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο ix έως xvi ασκούνται από τον Αγρονόμο Τοπογράφο 

Μηχανικό στο πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως vi δραστηριοτήτων. 

 

2. Ο Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός έχει μερική πρόσβαση στην εκπόνηση και επίβλεψη 

χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών. 

 

3. Από τις δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος, υπό τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 9, μερική πρόσβαση έχουν ο Πολιτικός Μηχανικός και ο Χωροτάκτης Πολεοδόμος 

Μηχανικός στην δραστηριότητα υπό στοιχείο (i), και συγκεκριμένα στην εκπόνηση και 

επίβλεψη τοπογραφικών μελετών. 

 

 

Άρθρο 5 

1. Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Χωροτάκτη Πολεοδόμου Μηχανικού γίνεται με βάση 

το γνωστικό του αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και 

δημόσιων έργων: 

i. εκπόνηση και επίβλεψη χωροταξικών και ρυθμιστικών μελετών, 

ii. εκπόνηση και επίβλεψη πολεοδομικών και ρυμοτομικών μελετών, 

iii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών αστικού σχεδιασμού και αστικής ανάπλασης, 

iv. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων, 
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v. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, 

vi. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού, 

vii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών περιβάλλοντος χώρου, 

viii. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

ix. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών, 

x. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, 

xi. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την 

κείμενη νομοθεσία, 

xii. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 

 

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο vi έως xii ασκούνται από τον Χωροτάκτη Πολεοδόμο 

Μηχανικό στο πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως iii δραστηριοτήτων. 

 

 

Άρθρο 6 

Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού Περιβάλλοντος γίνεται με βάση το γνωστικό 

του αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημόσιων έργων: 

i. εκπόνηση και επίβλεψη υδραυλικών έργων τα οποία αφορούν σε έργα ύδρευσης και 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, έργα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης 

αποβλήτων και ομβρίων υδάτων, 

ii. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

iii. εκπόνηση και επίβλεψη υδρογεωλογικών μελετών, 

iv. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών διαχείρισης υδατικών πόρων, 

v. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων, 

vi. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, 

vii. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού, 

viii. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών, 

ix. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, 

x. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας, σύμφωνα και με 

την κείμενη νομοθεσία, 

xi. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 

 

Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο vii έως xi ασκούνται από τον Μηχανικό Περιβάλλοντος στο 

πλαίσιο των υπό στοιχείο i έως iv δραστηριοτήτων. 

 

Άρθρο 7 

Η ενάσκηση του επαγγέλματος του Αρχιτέκτονα Τοπίου γίνεται με βάση το γνωστικό του 

αντικείμενο στις εξής επαγγελματικές δραστηριότητες ιδιωτικών και δημόσιων έργων: 

i. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών και εργασιών περιβάλλοντος χώρου, 

ii. παροχή υπηρεσιών διαχείρισης τεχνικών έργων, 

iii. εκπόνηση μελετών οργάνωσης και επιχειρησιακής έρευνας, 

iv. εκπόνηση και επίβλεψη μελετών χρονικού προγραμματισμού, 

v. εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, 

vi. διενέργεια ποιοτικού ελέγχου υλικών έργων και εργασιών, 

vii. διενέργεια πραγματογνωμοσύνης, 

viii. παροχή υπηρεσιών τεχνικού ασφαλείας της εργασίας, σύμφωνα και με την 

κείμενη νομοθεσία, 

ix. παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου και σύνταξη τεχνικών εκθέσεων. 
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Οι δραστηριότητες υπό στοιχείο iv έως ix ασκούνται από τον Αρχιτέκτονα Τοπίου στο 

πλαίσιο της υπό στοιχείο i δραστηριότητας. 

 

Άρθρο 8 

1. Διπλωματούχοι μηχανικοί ισότιμων σχολών της αλλοδαπής με άδεια άσκησης 

επαγγέλματος ειδικότητας διάφορης από τις βασικές ειδικότητες του ΤΕΕ, οι οποίοι, 

ωστόσο, σήμερα εντάσσονται στο ΤΕΕ σε μία από τις βασικές ειδικότητες, έχουν 

πρόσβαση σε δραστηριότητες των άρθρων 2 έως 7, οι οποίες εμπίπτουν στο γνωστικό 

τους αντικείμενο. 

2. Η απονομή της άδειας άσκησης επαγγέλματος για τους διπλωματούχους μηχανικούς 

ισότιμων σχολών της αλλοδαπής είναι αρμοδιότητα του ΤΕΕ.  

3.  Η διαπίστωση της επάρκειας και η πρόσβαση διπλωματούχου μηχανικού ισότιμης σχολής 

της αλλοδαπής σε δραστηριότητες της παρ. 1 των άρθρων 2 έως 7 δίνεται από το ΤΕΕ. Η 

πρόσβαση δίνεται με βάση ειδικό κανονισμό που συντάσσει το ΤΕΕ και στον οποίο 

προβλέπεται η συμμετοχή στη διαδικασία εισήγησης, εκτός των Επιστημονικών 

Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ, των συλλόγων των διπλωματούχων μηχανικών και 

εκπροσώπων των Πολυτεχνείων, των Πολυτεχνικών Σχολών και των Τμημάτων 

Πολυτεχνικών Σχολών.   

4. Για την ένταξη διπλωματούχου μηχανικού σε δραστηριότητες των άρθρων 2 έως 7 

λαμβάνεται υπόψιν το γνωστικό αντικείμενο του διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό 

προσδιορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών της ισότιμης σχολής της αλλοδαπής, ο κατά 

περίπτωση ελάχιστος αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων, η κατεύθυνση σπουδών και η 

συνάφεια τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου με το αντικείμενο της δραστηριότητας. Τα 

ανωτέρω κριτήρια είναι ενδεικτικά, λαμβάνονται δε υπόψιν συνδυαστικά και όχι 

σωρευτικά. 

5. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνει το ΤΕΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του 

παρόντος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίησή τους.  

6. Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελείται από πέντε τακτικά και πέντε αναπληρωματικά μέλη 

ως ακολούθως: 

α) Έναν Ανώτατο Δικαστικό Λειτουργό, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή του Ανώτατο 

Δικαστικό Λειτουργό, 

β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Πολιτισμού, 

Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως μέλος, με αναπληρωτή του υπάλληλο ΠΕ της ίδιας 

Διεύθυνσης, 

γ) Έναν εν ενεργεία Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής 

Σχολής ή Τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής, 

ως μέλος, με τον αναπληρωτή του, 

δ) Έναν εν ενεργεία Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή Πολυτεχνείου ή Πολυτεχνικής 

Σχολής ή Τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής 

της κατά περίπτωση αντίστοιχης ειδικότητας του προσφεύγοντος, ως μέλος, με τον 

αναπληρωτή του, 

ε) Έναν πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους που διακρίνεται για την επιστημονική του 

κατάρτιση σε θέματα μηχανικής και με τουλάχιστον 15ετή επαγγελματική εμπειρία σε 

θέματα …….?, ως μέλος, με τον αναπληρωτή του. 

7. Η θητεία του Προέδρου και των μελών της Επιτροπής Ενστάσεων είναι τριετής. 

Σχόλιο [ag3]: Η πρόταση του κ. Θ. 
Παπαδόπουλου 

Σχόλιο [ag4]: Ο εκπρόσωπος του 
παραγωγικού υπουργείου θέλουμε να 
αναφέρεται κάπου?  

Σχόλιο [ln5]: Ή Ανώτατο Δικαστικό 
Λειτουργό διοικητικών δικαστηρίων? 

Σχόλιο [ln6]: Να το ελέγξουμε με 
εκπρόσωπο Υπουργείου Παιδείας 

Σχόλιο [ln7]: Αναμένουμε εναλλακτική 
πρόταση του κου Δ. Δημόπουλου 
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8. Η Επιτροπή Ενστάσεων συγκροτείται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων.  

9. Το ύψος της αποζημίωσης κατά συνεδρίαση που χορηγείται στα μέλη της Επιτροπής 

Ενστάσεων καθορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού 

Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων. Για όσα από τα μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων προβλέπεται τήρηση ωραρίου 

στο πλαίσιο άσκησης των υπηρεσιακών τους καθηκόντων, τα μέλη αυτά δεν δικαιούνται 

αποζημίωσης για συνεδριάσεις οι οποίες διεξάγονται εντός του ωραρίου αυτού.  

10. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Ενστάσεων υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του 

Διοικητικού Εφετείου Αθηνών εντός προθεσμίας εξήντα ημερών από την κοινοποίησή 

τους.  

11. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ενστάσεων εκδίδεται με κοινή υπουργική 

απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 

 

Άρθρο 9 

1. Η μερική πρόσβαση σε δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 3 των 

άρθρων 3 και 4 για τους διπλωματούχους μηχανικούς σχολής ή τμήματος 

Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή διπλωματούχους 

μηχανικούς ισότιμης και αντίστοιχης σχολής της αλλοδαπής είναι αρμοδιότητα του ΤΕΕ.  

2. Η ένταξη διπλωματούχου μηχανικού σε δραστηριότητες της παρ. 2 του άρθρου 2 και της 

παρ. 3 των άρθρων 3 και 4 δίδεται από το ΤΕΕ. Η ένταξη και η πρόσβαση δίνεται με βάση 

ειδικό κανονισμό που συντάσσει το ΤΕΕ και στον οποίο προβλέπεται η συμμετοχή στη 

διαδικασία εισήγησης, εκτός των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικοτήτων του ΤΕΕ, των 

συλλόγων των διπλωματούχων μηχανικών και εκπροσώπων των Πολυτεχνείων, των 

Πολυτεχνικών Σχολών και των Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών. . 

3. Για τον καθορισμό της μερικής πρόσβασης λαμβάνεται υπόψιν το γνωστικό αντικείμενο 

του διπλωματούχου μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το πρόγραμμα σπουδών, ο 

κατά περίπτωση ελάχιστος αριθμός και περιεχόμενο μαθημάτων, η κατεύθυνση σπουδών, 

οι γενικές και ειδικές γνώσεις καθώς και η συνάφεια τυχόν μεταπτυχιακού τίτλου με το 

αντικείμενο της δραστηριότητας του διπλωματούχου μηχανικού. Τα ανωτέρω κριτήρια 

είναι ενδεικτικά, λαμβάνονται δε υπόψιν συνδυαστικά και όχι σωρευτικά. 

4. Κατά των αποφάσεων που λαμβάνει το ΤΕΕ σύμφωνα με τις παραγράφους 2, 3 και 4 του 

παρόντος επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίησή τους, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στις παραγράφους 6, 7, 8 και 9 του άρθρου 8.   

  

Άρθρο 10 

1. Η πρόσβαση διπλωματούχου μηχανική σχολής ή τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή διπλωματούχου μηχανικού ισότιμης σχολής της 

αλλοδαπής σε περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες από όσες του απονέμονται 

με την άδεια άσκησης επαγγέλματος είναι δυνατή μόνο για δραστηριότητες ομοειδών ή 

συγγενών ειδικοτήτων, γίνεται δε κατόπιν αίτησής του διπλωματούχου μηχανικού στο 

ΤΕΕ υπό την προϋπόθεση ότι είναι κάτοχος μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου 

όμοιου/συναφούς/ομοειδούς ή συγγενούς της δραστηριότητας ή των δραστηριοτήτων στις 

οποίες αιτείται πρόσβαση.  

 

Σχόλιο [ag8]: Η πρόταση του κ. Θ. 
Παπαδόπουλου 

Σχόλιο [ag9]:  Επανάληψη της 
πρότασης του κ. Θ. Παπαδόπουλου, όπως 
αυτή διατυπώθηκε και στο άρθρο 8 παρ. 3  

Σχόλιο [ag10]: Κάποιο εναλλακτικό 
επίθετο?  
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2. Η ένταξη διπλωματούχου μηχανικού σχολής ή τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος 

Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή διπλωματούχου μηχανικού ισότιμης σχολής της 

αλλοδαπής σε περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου γίνεται από το ΤΕΕ, κατόπιν διενέργειας εξετάσεων. 

  

 

Μεταβατικές διατάξεις 

 


